
 

O “grupo Jazz in Bossa”, “Grupo de 
Teatro Experimental Capixaba” e “casa 
de candomblé São Jerônimo”   
apresentam : 
 

 

Jazz, candomblé e teatro.   O espetáculo 
musical aborda a temática da música 
brasileira através  dos cantos dos orixás do 
candomblé de Vitória . 

Nosso trabalho tem 
como base as sensações 
sinestésicas das 
músicas,instalações e 
gestus do performer e do 
espectador. A virtuose 
corporal do candomblé, as 
composições musicais afro 
fazem parte de nossa 
forma de vida (habitus) que 
são performatizadas em 
nossas instalações. 

.  
Jazz, candomblé e teatro é um espetáculo 
musical que mistura 
performance,instalação , jazz brasileiro e 
danças do candomblé. O espetáculo 
musical aborda a temática da música 
brasileira através  dos cantos dos orixás do 
candomblé de Vitória.  O roteiro é dividido 
na ordem do xirê do candomblé . O 
espetáculo  é uma pesquisas etnográfica e 
etnocenológica sobre as práticas 
performativas afro no Brasil, principalmente 
nos candomblés do estado do Espírito 
Santo. 

 

  

O roteiro das músicas abre para Exú como 
no candomblé e termina com 
oxalá.Inspirado nos candomblés das 
nações ketu,Angola,caboclos e pontos da 
Umbanda (Zé Pelintra).  Nossas partituras 
musicais são arranjos que junto com os 
atabaques,piano, violão bateria, baixo e 
coro das mães santo das casas de 
candomblé formam uma fusão. As mães de 
santo e a cantora Amélia Barretto são as 
três primeiras vozes dialogando com os 
músicos. Em algumas músicas o improviso 
do samba jazz entra na instalação com 
danças e improvisos dos atabaques, 
misturando os ritmos dos atabaques, 
samba, jazz,congo e samba de roda.  

 
A música, os cânticos fazem parte do 
triângulo energético da roda de 
Candomblé. O movimento circular é o 
primeiro desenho dos movimentos dos 
filhos-de-santo em uma casa de 
Candomblé. O círculo é fechado com a 
energização do espaço físico, 
determinando a divisão do espaço entre o 
espectador e o público. Foi pensando esse 
triângulo que nos realizamos o projeto de 
pesquisa e  espetáculo de música afro-
brasileira: jazz,candomblé e teatro. 
Liderado pela Cantora Amélia Barretto e 
acompanhada pelas Ialorixás  Rosangela 
Santos  e a Ekedé Rejane dos Santos. O 
espetáculo musical tem a participação da 
casa de Candomblé São Jerônimo. Os 
atores performers Roberto Claudino e 
Danielle Leonel  dançam e presentam 
Oxalá, Elgba, Nanã Buruku ,Oxum e Iansã 
em forma de instalações.  

Os músicos do grupo jazz in bossa: baixo, 
piano, bateria e violão acompanham o 
concerto-instalação. O roteiro mistura 
cânticos dos orixás, pontos de umbanda e 
dos Candomblés de Angola, caboclo e 
Yoruba. A direção Geral e pesquisa 
etnográfica são do diretor e professor Dr. 
Cesar Huapaya (UFES). A proposta é 
experimentar e revelar todas as 
possibilidades criativas do encontro do jazz 
brasileiro com o candomblé e a 
performance. O roteiro é dividido na ordem 
do xirê do candomblé e dos pontos de 
umbanda: 
1- Exú Onã  (Ijexá); 2- Pemba;3-Nanã 
Buruku;4- Nanã Jetuna;6-Iaô Congo-
Angola;7-Oxum;8-Iansã(Avamunha e 
Barravento;8-Samba da policia;9-Zé 
pelintra;10- Oxalá Opanujé-Ijexá-
Avamunha ;11- Lavage deOxalá-Ijexá). 
 



 
No espetáculo musical “jazz,candomblé e 
teatro”, utilizamos os ritmos, Avamunha, 
Opanijé, Ijexá, Alujá, Congo, Ilu, 
Cabulão, Barravento (ritmo Angola-
Congo. Toda movimentação e criação 
coreográfica dos performers foram 
realizadas dentro do princípio dos ritmos. 
Os ritmos interferem nos movimentos e 
auxilia a expressão do Performer. Como 
uma partitura, ele determina a criação e 
improvisação dos Performers. O ritmo é 
uma dramaturgia  de texto que ajuda o 
Performer a descobrir os seus movimentos 
nas cenas. 
 
      A primeira música do espetáculo 
musical é tocada em avamunha. Os 
movimentos de dança do Performer são 
acentuados de acordo com a marcação do 
tempo 6/8, tempo binário, ternário e o 
contra tempo. Os atabaques também 
criam o clima e a intensidade das cenas. 
     
     Cada ritmo e cada forma de tocar os 
atabaques com as mãos e as varetas, 
criam variações de sensações diferentes. 
Os atabaques Rum (grande), Rumpi 
(médio), lê (pequeno), ilu (de duas bocas), 
têm uma participação ativa de diálogo nas 
primeiras cenas.     Nos cantos de Amélia 
Barretto, o atabaque Rum assume o papel 
principal na orquestra dos atabaques. O 
Jazz improvisado e cada atabaque tem a 
sua importância central como solista na 
hora das improvisações.  O Rumpi não 
deixa de ocupar o papel de som médio, 
mais o Rum era a figura central na cena.O 
piano,violão e baixo criam uma nova 
harmonia nas músicas dos orixás.  
     No Candomblé o atabaque é o elo entre 
o filho-de-santo e os Orixás. Através deles 
os Orixás dançam e se manifestam. O 
atabaque cria uma escritura corporal 
energética e viva, com suas frases e 
ritmos.  
       

      
 

 

Ficha Técnica: 
Duração : 50 minutos. 
Cantora : Amélia Barreto 
Mãe de Santo : Rosangela  do Santo 
Ekede : Rejane do Santo 
Performer ator:Roberto Claudio e Danielle 
Leonel  

                   
Musicos:Paulo Sodré (Baixo) 
                 Bruno Venturim (teclado) 
                 Mario Ruy (Batereia) 
                 Fabio Calazans(Guitarra) 
                 Alabê:Cesar Huapaya (Atabaque e 
pandeiro)                 
Direção musical e arranjos: Paulo Sodré 
Encenação e Direção Geral: Cesar Huapaya 
Fotografia: Robyson Vilaronga 
Pesquisa musical e  son: Julio Huapaya 
Criação, luz, Vídeo e edição: Priscilla 
Schimitt, Robyson Vilaronga e Cesar 
Huapaya 
 
Cenário, figurinos e adereços e instalação: 
Regina Schimitt et  Ana Tereza Huapaya  
Coiffeur: Terezinha Haute Coiffeur 
Instalação candomblé : Cesar Huapaya, 
Rosangela  dos Santos, Regane dos Santos e 
Roberto Claudino. 
Direção de  Produção: Julio 
Huapaya,Priscilla Schimitt e Cesar Huapaya 
Realização: Grupo Jazz in Bossa e Grupo de 
Teatro Experimental Capixaba 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Grupo Jazz in Bossa e Grupo de teatro 
Experimental Capixaba (1977-2011) 
 O Grupo Jazz in Bossa faz parte o grupo de 
Teatro Experimental Capixaba que completa 34 
anos de resistência no Teatro Capixaba. O grupo 
é um Centro de Pesquisa experimental de 
Antropologia da performance,etnocenologia, do 
Teatro e das Artes Performativas. A pesquisa 
sobre a técnica de corpo do Performer Iaô  afro-
ameríndio do grupo foi tema de tese de 
doutorado de Cesar Huapaya na França. O TEC 
vem desenvolvendo junto às comunidades de 
candomblés e prefeituras cursos e oficinas de 
artes, intitulada “Arte Cidadão”. Um projeto de 
socialização e integração do ator social através 
das artes. O grupo é composto por uma diretoria 
de 8 integrantes e 26 participantes; entre atores, 
artistas plásticos, dançarinos, músicos, 
performers das casas de candomblé, congo, 
professores de artes especializados, sociólogo, 
antropólogo e historiadores. Onde oferecemos 
pesquisas, oficinas de artes, mini-cursos, 
palestras, seminários, espetáculos musicais e 
performances antropológicas.  
O grupo é responsável por grandes encenações, 
espetáculos musicais, vídeos do Teatro 
Capixaba como: Funte Ovejuna de Lope de 
Vega (1984), Woyzeck de Georg Büchner 
(1985), Senhorita Júlia de Strindberg (1986), 
Eu sou vida; Eu não sou Morte de Qorpo 
Santo (1987), Ventre de Sangue (1992), Dança 
dos Ventos (1990), Mitologia (1988) e O Riso 
(1987) de Cesar Huapaya, Fausto de Goethe e 
Marlowe (1995), que representou o Brasil na 
Alemanha, França e Argentina em 1996, As 
Relações Naturais de Qorpo Santo 
(1999/2000), A Flor de Nanã de Cesar 
Huapaya (2006/8), Cantantes dos 
reis(2009),Jazz e antropofagia 
brasileira(2010).   Os críticos e professores de 
teatro Francês como Jean-Marie Pradier, Patrice 
Pavis, consideram o trabalho de pesquisa do 
grupo arrojado e de alta qualidade técnica e 
artística. Os antropólogos François Laplantine, 
Jean Bazin e Bernard Muller, citam a 
importância do trabalho antropológico do grupo 
sob a direção de Cesar Huapaya. O filósofo 
Gerd Boheiner considerava o trabalho do grupo 
um processo continua de evolução estética e 
cênica. O poeta, dramaturgo e historiador Oscar 
Gama Filho, cita que “o grupo TEC pesquisa os 
limites do ato dramático, no que ele tem de 
marginal... O espaço cênico do TEC se prolonga 
até a platéia, onde magicamente, espectadores 
se transformam em personagens”.  

1. O grupo Jazz in Bossa vem realizando 
vários espetáculos musicais sobre a 
história da música brasileira e música 
afro-brasileira. Podemos citar Amor 

vida e bossa nova (50 anos de bossa 
nova),Noel Rosa, Farsa de Juliana, 
Um Homem é um Homem (músicas 
de Brecht e Weill), Cantantes dos 
Reis (músicas do Congo e 
candomblé) e jazz e antropofagia 
brasileira. O Jazz in Bossa participou 
do clube de Jazz da curva da jurema 
em Vitória, tocando em 2008 e 2009. 
Em  2008 e 2009 o grupo participou do 
Festival nacional de teatro de vitória 
com o espetáculo sobre a historia dos 
50 anos de  bossa nova. Em 2010/11 
em fevereiro o grupo participou do 
seminário de antropologia no museu 
do quai Branly com Jazz e 

antropofagia brasileira,concerto de 
jazz brasileiro, na universidade Paris 
8, no Blue Note de Paris e o no 
Sunset-Sunside bar de jazz de 
Paris.Jazz antropofagia brasileira 

também fez temporada no mês de 
março de 2010 no clube de jazz da 
curva da jurema em Vitória.Es.  Em 
maio 2010 fez a abertura do encontro 
nacional de cultura Afro na 
Universidade Federal do Espírito Santo 
junto com as casa de Candomblé de  
Rosangela de Xangô em dezembro de 
2010 participou do projeto Zomayi em 
Lomé,Togo e no Benin . 

 

Cesar Huapaya: Diretor e professor 
Fundador do Teatro Experimental Capixaba em   
1977, é etnocenólogo, encenador performer de  
teatro,música e cinema. Bacharel em Artes 
cênicas, pela UNI-RIO, pós-graduação em 
teoria e prática do teatro pela UFRJ, mestre em 
teatro pela universidade Paris 8 e Doutor e pós-
Doutor em Estética e tecnologia da criação 
artística, com especialização em 
teatro/etnocenologia pela universidade Paris 8, 
Vincennes Saint-Denis na França sob a 
orientação de Jean-Marie Pradier. É professor 
Adjunto da Universidade Federal do Espírito 
Santo, do Centro de Artes, onde leciona as 
disciplinas artes performativas, antropologia do 
teatro, interpretação e direção teatral. Foi aluno 
de Jean-Marie Pradier (Paris 8), Jean Bazin 
(EHESS), Andre Marcel D’ans (Paris 6) 
Grotowski (College de France), Eugenio Barba, 
Jaques Derrida, Pierre Bourdieu (EHESS) e 
Patrice Pavis (Paris 8). Professor e pesquisador 
convidado e membro do grupo de Antropologia 
do Teatro da École des Huates Études en 

sciences sociales de Paris e do Laboratório de 
Etnocenologia da universidade Paris 8. Foi 
diretor artístico do Vitória Jazz Festival em 
Vitória.ES. Brasil nos anos 1990-1998.   


